Habilitačné konanie :
§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z.
§ 1 ods. 14, § 2a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.
Meno, priezvisko, rodné priezvisko
Branislav Jelenčík
Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti
Rok narodenia
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie
prerušené a lehotu, v ktorej majú byť
odstránené nedostatky žiadosti
Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom
akademickom raste a absolvovanom ďalšom
vzdelávaní

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu
pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Ing., ArtD., Dip. Mgmt.
1959
9. 9. 2013

• Strojnícka fakulta SVŠT (rok ukončenia 1982)
• PGŠ Design strojov a výrobných systémov, VŠT
Košice s Fakultou architektúry VUT Brno
(rok ukončenia 1986)
• Doktorandské štúdium ArtD.
Fakulta architektúry SVŠT (rok ukončenia 2006)
• Professional Diploma in Management, Open
University Business School Milton Keyness, GB
(rok ukončenia 1997)
• február 2012 až doteraz (plný úväzok)
FA STU, Ústav dizajnu
• 2011 až február 2012 (polovičný prac. úväzok)
FA STU, Ústav dizajnu
• 2008 doteraz 1. Podpredseda
Slovenskej výtvarnej únie (dohoda
o vykonávaní činnosti)
/od roku 2000 do 2008 v uvedenej funkcii bez
Dohody/
• december 1989 doteraz – podnikane ako SZČO
Dizajn, lektorská a poradenská činnosť
v rozsahu voľnej živnosti
20 rokov bola práca dizajnéra, konzultanta
a lektora „na voľnej nohe“ prakticky jediným
zdrojom príjmov prostredníctvom fakturácie
výkonov
• január 1991 až august 1991 VVTR Fekete
(plný úväzok) – šéfdizajnér
/firma skončila činnosť úmrtím majiteľa/
• august 1989 až december 1990 Výskumný
ústav mechanizácie v stavebníctve –
šéfdizajnér
• august 1982 až august 1989 (plný úväzok)
Bratislavské automobilové závody, konštruktér
– dizajnér karosérií, vedúci vývoja vypravenej
karosérie a špeciálnych úprav vozidiel
• október až december 1989 VŠVU, Bratislava –
externe – odborný konzultant ateliéru Akad.
soch. F. Buriana
/ukončenie spolupráce z dôvodu generálneho
rozviazania pracovných vzťahov so všetkými
pracovníkmi v čase nežnej revolúcie.

O novú spoluprácu som sa už neuchádzal
z dôvodu rozbehu vlastného podnikania/
• september 1991 až január 1992 SjF SVŠT,
Technologická fakulta, Trnava
predmet: Úvod do dizajnu
• október 1997 až október 2012 Open University
Business School, pobočky pre SR a ČR (CUB,
n.o. OU v ČR, n. o., OMI, s.r.o. organizačné
zastúpenie OUBS v oboch krajinách) – externe
senior tutor a scriptmaker (oficiálny hodnotiteľ
záverečných diplomových prác).
Predmety diplomového levelu:
– Riadenie rozvoja organizácie BZCS 751
– Riadenie zdrojov pre trh BZCS 752
– Riadenie výkonnosti a zmeny v organizácii
B 700
– Certifikát v manažmente (certifikátny level)
• 2006 až doteraz FA STU – do roku 2011
externe, potom v internom úväzku
Predmety:
52625_5I Autorské právo a výkon povolania /G/
(uvedený predmet od počiatku pôsobenia na FA)
52605_5I Semiotika a hermeneutika /G/
52606_5I Teória a metodológia dizajnu /G/
52626_5I Podpora kreativity a inovatívnosti /G/
52211_5I Diplomová práca
52610_5I Diplomový seminár – interiérový dizajn
52611_5I Diplomový seminár – dizajn výrobkov
53741_D Interdisciplinárne aspekty dizajnu
18888_5B Riadenie malej firmy /G/
(uvedené predmety až po nastúpení do úväzku)

Údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní

Okrem toho v roku 2006 som získal akreditáciu
MŠ SR (spolu s N. Lojkom) na dva ucelené
vzdelávacie projekty v oblasti manažmentu
a marketingu.
ABLE Marketing, ABLE Manažment – tretí
a štvrtý vzdelávací projekt ABLE Predaj, ABLE
Inovácie bol akreditovaný v roku 2007
• Od roku 1994 doteraz prednášam a vediem
workshopy v oblasti manažmentu, autorského
práva, dizajnu.
• dizajn produktový, dizajn grafický, dizajn
komunikačný, dizajn nábytku a interiérových
zariaďovacích prvkov, dizajn informačných
systémov
• lektorovanie a vzdelávanie v oblasti
strategického manažmentu, marketingu
a firemnej komunikácie (osobitne
vyjednávanie)
• poradenstvo v oblasti riadenia organizácií,
analýzy krízových stavov v organizáciách a ich
prekonávanie, zvyšovanie výkonnosti
a konkurencieschopnosti organizácií

Údaje o publikačnej činnosti
(AAB ap.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

Skriptá:
• Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.
(OPEN)
MANAŽMENT DIELA ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU
Vydala Slovenská technická univerzita v
Bratislave v Nakladateľstve STU,
Bratislava, Vazovova 5, v roku 2012.
Edícia skrípt
Rozsah 99 strán, 38 obr., 1 tabuľka, 7,540
AH, 7,710 VH,
1. vydanie, edičné číslo 5686, tlač
Nakladateľstvo STU v Bratislave.
85 – 287 – 2012
ISBN 978-80-227-3846-0
Kód: BCI
• Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.
(OPEN)
Skriptá Modulu 6: Riadenie zmien v sektore
zdravotníctva
Rozsah 39 strán, 13 obr., 8 tabuliek, 1, 65 AH,
Učebný text Dlhodobého manažérskeho
vzdelávania pre vrcholový a vyšší stredný
zdravotnícky manažment – Projekt financovaný
z finančných prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu Národného projektu
„Podpora zdravotníckym zariadeniam“ v rámci
Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 4: Budovanie
kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy,
Opatrenie č. 4.1: Zlepšenie kvality služieb
poskytovaných verejnou správou a neziskovými
organizáciami prostredníctvom rozvoja
ľudských zdrojov.
Ako učeb. pomôcku vydala Slovakian Manager
Academy, Gajova 4, 811 09 Bratislava v roku
2012
Kód: GII

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu
Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie
uskutočňuje
Téma habilitačnej práce

• V období podávania habilitačného spisu je po
schválení Edičnou radou FA STU pripravená
na tlač monografia: Dizajn. Čo by ste
sa ešte radi dozvedeli? /Teória a metodológia
dizajnu pre všetkých, ktorí nemajú čas/.
Rozsah 210 NS, 10,5 AH, 12 obr. k odbornému
textu a 12 ilustračných obr.
2/6
2.2.6 dizajn
Úspešnosť školy a jej závislosť od niektorých
aspektov prípravy študentov pre pôsobenie
v praxi.

Údaje o oponentoch HP a členoch habilitačnej
komisie, meno a priezvisko, akademický titul
a vedecko-pedagogický titul alebo umeleckopedagogický titul, pracovisko

Oponentské posudky
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním
udeliť/neudeliť titul docent v odbore
Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh
na udelenie titulu „docent“, meno a priezvisko,
akademický titul a vedecko-pedagogický titul
alebo umelecko-pedagogický titul, vedecké
hodnosti.
Ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je
členom akademickej obce tejto vysokej školy
alebo ak člen vedeckej rady fakulty nie je členom
tejto vysokej školy uvádza sa aj názov
zamestnávateľa tohto člena.
Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane
jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na
prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa §2
ods.2
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady,
ktorá o žiadosti rozhodovala
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej
prednášky a
dátum, čas a miesto konania obhajoby
habilitačnej práce §1 ods.14
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania
Kontaktná adresa habilitanta, emailova adresa

Habilitačná komisia:
Predseda:
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD., FA
STU
Členovia:
prof. akad. soch. Pavel Škarka, FMK Univerzita
Tomáše Bati, Zlín
doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch., VŠVU,
Bratislava
Oponenti:
doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., Fakulta umení
TU, Košice
prof. Ing. Štefan Schneider, PhD., TU, Zvolen
doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD., VŠVU, Bratislava
Ako pdf alebo link
stanovisko
VaUR STU

uznesenie (scan)

prezenčná listina(scan)

udelením titulu docent rektorom STU
s účinnosťou od
Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.
Ústav dizajnu, Fakulty architektúry STU
Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
brancoj@nextra.sk

